ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Pálffy
Dezider. Pozdravil poslancov a pozvaných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí poslanci sú
prítomní v počte 8, poslanec Ján Polaček je ospravedlnene neprítomný. Konštatoval, že
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Karola Szitása a Ondreja Csölleho, za zapisovateľku Pirosku Orbánovú. Poslanci
v pomere 8/0 schválili program rokovania.

Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z posledného zasadnutia.
Konštatoval, že na poslednom zasadnutí bolo prijatých 5 uznesení . Uznesenia č. 205/2006,
206/2006, 207/2006, 208/2006 a 209/2006 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani
starostovi ani Obecnému úradu.
Poslanci v pomere 8/0 brali na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení .

Bod č. 2
Správa starostu o svojej činnosti
Starosta podal krátku správu o svojej činnosti. Zaoberal sa prípravou Dňa dôchodcov,
ktorý bude dňa 14.10.2006. Bola začatá údržba ciest, z nákladov určitú čiastku refunduje
Migračný úrad v Bratislave. Zúčastnil sa na rokovaní v súvislosti s výstavbou námestia a
detského ihriska pred kaštieľom. Investorom bude Parcus a.s a znáša všetky náklady.
Náklady budú predstavovať približne 4 miliony Sk. Nakoľko stavba bude uskutočnená na
pozemku Obce Rohovce, investor potrebuje súhlas vlastníka pozemku k uskutočneniu stavby.
Poslanci v pomere 8/ 0 schválili realizáciu stavby „ Úprava námestia v obci
Rohovce „ na parcelách č. 6, 113/5 a 109.
Ďalej starosta informoval poslancov s Nariadením Vlády SR č. 519/2006, ktorým sa
mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a kde obce sú zaradené na základe nadmorskej výšky. S týmto rozdelením
finančných prostriedkov ZMOS nesúhlasí .
Poslanci v pomere 8/ 0 schválili správu starostu o svojej činnosti.

Bod č. 3
Interpelácia poslancov
Gašpar Horváth poslanec – kedy budú pokračovať kanalizáciu a akým spôsobom
možno napojiť na existujúcu trasu.

Starosta – podľa získaných informácií napojenie ešte nie je možné, nakoľko stavba
nie je majetkoprávne usporiadaná. Napojenie na kanalizáciu podlieha stavebnému konaniu,
každý účastník musí podať ohlásenie drobnej stavby . O pokračovaní kanalizácie ešte nemá
informácie.
Zoltán Radványi, Ing. poslanec – svoj sused uložil odpad pred rodinným domom,
pri plote na chodníku. Čo má urobiť, či ho môže vyzývať na odstránenie odpadu ?
Starosta - áno, lebo je na verejnom priestranstve . Ďalej upozornil príslušníkov SMKMKP, že verejnú zbierku možno organizovať bez povolenia len v budove kostola.
Szitás Karol poslanec - na ulici bývalého záhradníctva bolo uskutočnené rozšírenie
plynovodu pre novopostavené rodinné domy. V súčasnosti to je vo vlastníctve vlastníkov
rodinného domu, oni znášajú náklady výstavby. Až keď bude využívanie plynovodu
rentabilné, SPP prevezme do vlastníctva a uhradí náklady. Poslanec žiadal o finančnú
výpomoc obce, aby 50 % nákladov uhradila obec .
Ondrej Csölle poslanec – navrhol , aby celú investíciu financovala obec.
Starosta- ak obecné zastupiteľstvo rozhodne, že financuje rozšírenie plynovodu, tak
obec uzavrie so SPP zmluvu o prevádzkovaní a obci bude poukázaná refundácia.
Poslanci v pomere 8/0 schválili financovanie rozšírenia plynovodu na ulici
bývalého záhradníctva , čo bude predstavovať 80 tis. Sk.

Bod č. 4
Žiadosti obyvateľov
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Ladislava Domonkosa a manž. o nákup
pracely č. 172/ 1 vo výmere 23 m2. Navrhol schváliť predaj za cenu 150 Sk/ m2.
Poslanci v pomere 8/0 schválili predaj pozemku parc. č. 172/1 vo výmere 23 m2
v k.ú. Rohovce Ladislavovi Domonkosovi a manž. za cenu 150 Sk/ m2.

Bod č. 5
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
K tomuto bodu hlavný kontrolór obce predkladal správu o vykonaných kontrolách .
Kontrolované objekty boli: ZŠ s VJM v Rohovciach, ŠJ pri ZŠ v Rohovciach a na Obecnom
úrade v Rohovciach. Kontrola bola vykonaná za obdobie 1.1.2006 do 30.6.2006. Hlavný
kontrolór konštatoval, že účtovné zápisy boli prehľadné a jednoznačné. K účtovným
dokladom boli pripojené sprievodné krycie listy , na ktorých boli dodržané právomoci pri
schvaľovaní a účtovaní dokladov.
Poslanci v pomere 8/0 brali na vedomie správu hlavného kontrolóra
vykonaných kontrolách vedenia účtovníctva .

o

Bod č. 6
Vyhodnotenie a úprava rozpočtu na rok 2006
K tomuto bodu starosta a odborná referentka Piroska Orbánová oboznámili poslancov
s návrhom upraveného rozpočtu na rok 2006. Návrh bol doručený poslancom s pozvánkou na
zasadnutie OZ.
Bežné príjmy obce budú predstavovať 12 628 tis. Sk, kapitálové príjmy 155 tis. Sk a
finančné operácie 620 tis. Sk. Vlastné príjmy ZŠ budú predstavovať 34 tis. Sk, príjmy
Školského klubu 42 tis. Sk, príjmy Školskej jedálne 180 tis. Sk. Príjmy spolu 13659 tis. Sk.
Navrhnuté zmeny vo výdavkoch boli doplnené o ďalšie zmeny:
Bežné výdavky:
01116
01116
01116
01116
01116
01116
01116
0451
0510
0510
0660
0810
08209
08209
0840

632 002
632 003
633 006
633 016
634 002
634 003
637 027
634 001
633 006
633 015
632 002
633 010
637 002
637 027
642 002

správa- voda
správa –poštovné,telefon
správa- všeobecný materiál
správa- reprezentácia
správa- servis,údržba
správa-zmluvné poistenie
správa-odmeny na dohody
CD- dopravné značky
súčiastky do kosačky
ŽP palivo do kosačky
lekáreň voda
športové súpravy
OKČ- vecné dary
OKČ-mimopr. pomeru
bežné transfery

- 3 tis.
- 15 tis.
- 35 tis.
+ 3 tis.
- 7 tis.
- 13 tis.
- 10 tis.
- 20 tis.
- 10 tis.
- 5 tis.
+ 4 tis.
- 6 tis.
- 10 tis.
+ 10 tis.
- 10 tis.

Kapitálové výdavky:
0810 717 003

Športová prezliekáreň z úveru
rozšírenie plynovodu

- 200 tis.
+ 80 tis.

Bežné výdavky obce budú predstavovať 6 917 tis. Sk, kapitálové výdavky 789 tis.
Sk . Výdavky ZŠ budú predstavovať 4 926 tis. Sk, Školského klubu 397 tis. Sk, Školskej
jedálne 630 tis. Sk. Výdavky spolu 13 659 tis. Sk.
Poslanci v pomere 8/0 schválili úpravu rozpočtu na rok 2006 podľa návrhu
s odznenými doplnkami.
Poslanci v pomere 8/0 schválili prevod rezervného fondu vo výške 620 tis. Sk na
krytie schodkového kapitálového rozpočtu.

Bod č. 7
Vyhodnotenie Obecného dňa
K tomuto bodu odborná referentka Piroska Orbánová predkladala krátku správu. Na
detské hry boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 2626,50 Sk, na dary 1997 Sk, na
vystúpenia 18 200 Sk. Vyúčtovanie je prílohou zápisnice.
Poslanci v pomere 8/0 brali na vedomie vyhodnotenie Obecného dňa.

Bod č. 8
Schválenie Smernice o finančnej kontrole a Smernice pre
vedenie účtovníctva a hospodárenia s majetkom
K tomuto bodu odborná referentka Piroska Orbánová oboznámila poslancov
s obsahom Smernice o finančnej kontrole a Smernice pre vedenie účtovníctva a
hospodárenia s majetkom .
Smernica o finančnej kontrole definuje finančnú kontrolu ako predbežnú, priebežnú a
následnú. V smernici sú určení zamestnanci, ktorí zodpovedajú za vykonanie finančnej
kontroly. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.11.2006 .
Smernica pre vedenie účtovníctva a zásady hospodárenia s majetkom Obce Rohovce
určí projektovo-programovú dokumentáciu na vedenie účtovníctva , zoznam účtovných kníh,
symbolov a používaných skratiek , účtový rozvrh, obeh účtovných dokladov, dlhodobý
majetok, drobný hmotný a nehmotný majetok, zásoby, finančné vzťahy z rozpočtového
hospodárenia, bankové účty, peniaze a ceniny, pohľadávky, záväzky, zúčtovanie so
zamestnancami a inštitúciami, ostatné pohľadávky a záväzky, bankový úver, transfery,
účtovnú uzávierku, audít a záverečný účet, tvorbu a čerpanie fondov, smernicu pre
inventarizáciu, postup pri archivovaní . Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.11.2006.
Poslanci v pomere 8/0 schválili Smernicu o finančnej kontrole a Smernicu pre
vedenie účtovníctva a hospodárenia s majetkom .

Bod č. 9
Rôzne
Starosta pozýval poslancov na Deň dôchodcov. V kultúrnom programe vystúpi
spevácky zbor z Mierova , žiaci ZŠ Rohovce a hostia z Dunakiliti.

Uznesenie č. 210
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
vyhodnotenie plnenia uznesení OZ č. 205-209/2006.

Uznesenie č. 211
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu starostu o svojej činnosti za uplynulé obdobie.

Uznesenie č. 212
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
realizáciu stavby „ Úprava námestia v obci Rohovce „ na parcelách č. 6, 113/5 a 109 v
k.ú. Rohovce pre investora Parcus a.s. Panenská 13, Bratislava.

Uznesenie č. 213
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
financovanie rozšírenia plynovodu na ulici bývalého záhradníctva .

Uznesenie č. 214
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole
a, vedenia účtovníctva a hospodárenia na OcÚ Rohovce za obdobie od 1.1.2006 do
30.6.2006 .
b, vedenia účtovníctva a hospodárenia na ZŠ s VJM v Rohovciach
c, hospodárenia na ŠJ při ZŠ s VJM v Rohovciach

Uznesenie č. 215
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 172/1 vo výmere 23 m2 v k.ú. Rohovce
Domonkosovi a manž. , bytom Rohovce č. 242 za cenu 150 Sk/ m2.

Ladislavovi

Uznesenie č. 216
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2006 podľa návrhu s odznelými doplnkami nasledovne:
finančné operácie:

Príjmy:

bežné:

kapitálové:

obec:
ZŠ s VJM:
Školský klub
Školská jedáleň:

12 628 000
34 000
42 000
180 000

155 000
-

620 000
-

Spolu príjmy:

12 884 000

155 000

620 000_____

Výdavky:

bežné:

kapitálové:

obec:
ZŠ s VJM:
Školský klub:
Školská jedáleň

6 917 000
4 926 000
397 000
630 000

789 000
-

Spolu výdavky:

12 870 000

789 000

Rozdiel:

+ 14 000

finančné operácie:
_________________-_______

- 634 000

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel príjmov a výdavkov:
Celkový rozpočet je vyrovnaný.

+ 620 000
13 659 000 Sk
13 659 000 Sk
0

Uznesenie č. 217
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu vo výške 620 tis. Sk na úhradu kapitálových výdavkov.

Uznesenie č. 218
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu o vyhodnotení Obecného dňa 2006.

Uznesenie č. 219
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
Smernicu o finančnej kontrole s účinnosťou od 1.11.2006.

Uznesenie č. 220
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
Smernicu pre vedenie účtovníctva a zásady hospodárenia s majetkom Obce Rohovce
s účinnosťou od 1.11.2006.

Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a
ukončil zasadnutie.
Starosta obce:
Pálffy Dezider
Overovatelia:

……………………………
Szitás Karol
……………………………
Ondrej Csölle
Zapísala: Orbánová

